
 

 

   



 

 قبل ما نبدأ

جديدة ..    معلومات إننا نتعلم   الهدف مشمدرستنا هاتعلمنا حاجات جديدة ... لكن  

اللي كنيستنا عايزة توصله لينا ... بطقسها و صلواتها و ألحانها   الهدف إننا نعيش

  و لغتها 

  ... إننا نعيش فيه و بيه و معاه  شخص ربنا يسوع الكنيسة عايزة توّصل لنا الحياة ... 

و عشان ده يحصل، بتقّدم لنا وسائط نعمة ... أسرار و أصوام و صلوات و ألحان و  

  طقوس ... و ده اللي هانتعّلمه في المدرسة

  بتتغّير إزاي؟ أنا حياتي  لكن األهم من المعلومات و االمتحانات و التقديرات هو:  

و أصوامها و    باعيش كل صلواتهاهل بقيت من فهمي لطقوس الكنيسة،  

  أعيادها؟ 

و ُمدرك دقة    فاهم الكالم ده كويس هل و أنا بافول أو باسمع كالم بالقبطي،  

  األلفاظ؟ 

؟ مش مجرد كالم باقوله، ده أنا  باصّلي بالروح و الذهن أيضاً هل و أنا باقول لحن  

  ده و عارف هو بيتقال هنا ليه   فاهم و عايش الكالم 

  هو ده هدفنا اللي نفسنا بنعمة ربنا نوّصله لشعبنا و كنيستنا 

  اللي دايمًا بنقيس عليها نجاحنا  هو ده الهدفو  

  و هو ده شعارنا: 

  صلي ... سبح ... استمتع 
ي  ب بيبي  مدي
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 أوًال: منهج الطقس

 رفع بخور عشية و باكر

 

 

 احنا السنة دي هنركز على طقس رفع بخور (عشية و باكر) 
 

  

صلوات  صلوات رفع بخور عشية و باكر هي  †

للشعب و الكاهن الستقبال السيد   استعداد

 المسيح في القداس 

...    ماينفعش نعمل قداس من غير رفع بخور †

على األقل باكر بس (في عيد الميالد و 

 )الغطاس و القيامة

رفع بخور عشية بيكون ليلة القداس .. أما رفع  †

 ل بخور باكر بيكون قبل القداس على طو 

 ترتيب االستعداد للقداس:  †

 ة حة عشيالمزامير و تسب . 1

 رفع بخور عشية  .2

 لمزامير و تسبحة نصف اللي  . 3

 ر المزامير و تسبحة باك . 4

 ر رفع بخور باك . 5
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كر   صالة الش

  

  

  

  

 :... بيبدأ الصالة إنه يقول بييجي بيقف قدام الهيكل  أبونا يبدأ رفع بخور بإن   †

 ارحمنا يا هللا  – ايليسون ايماس .1

 باسم االب و االبن  – فيوتا   خين افران ام  .2

 (و إحنا بنكّمل)...  في السماوات  أبانا الذي يا   –جي بنيوت اتخين  .3
 

 من الشمال لليمين  أبونا بيفتح ستر الهيكل †

   إشارة ألن ربنا نقلنا لليمين اللي بيرمز في الكتاب لناحية ربنا ... و فتح ستر الهيكل

  لفتح باب السماء بيشير 

 

 و بيّدي مطانية إلخوته الكهنة و للشعبأبونا بيسجد للهيكل (لربنا)  †

   و الزم كلنا نكون تائبين و مش زعالنين من   توبةمطانية هي كلمة يونانية معناها ...

  حد وال حد زعالن مننا عشان نعرف نصلي 

 

 : صالة الشكرأول حاجة بيصليها أبونا  †

  )األجبية  (زيهي بداية كل صلوات الكنيسة * 

  بين هللا و البشرية  رافع الصليب كعالمة للمصالحة و هو * أبونا بيصلي 

  النقط المهمة 

أبونا بيفتح الستر .. و بعد أبانا الذي، أبونا بيقول 

أيادي بخور في  5صالة الشكر ... و في آخرها بيضع 

 الشورية

 بداية صالة رفع بخور؟ إيه هو طقس

صالة الشكر    
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بيدخل الهيكل برجله اليمين األول (رمز القوة و العظمة) و يخرج برجله ناخد بالنا إن أبونا * 

  الشمال بضهره (عشان يبقى باصص على الهيكل مش مديله ضهره)

 في الشورية خمس أيادي بخور  ... و أبونا يحط ألبوناسر البخور: بعد صالة الشكر يقرب الشماس الشورية  †

   الذين    زكريا )  -   هارون   - ملكي صادق  - نوح   - رجال العهد القديم (هابيل   5تشير الي

  قربوا لله تقدمات مقبولة فتنّسم منها رائحة الرضا
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  دورة البخور

  

  

  

 

موزونة بالنغم نعطي فيها السالم للثالوث القدوس  قطع (دي  أرباع الناقوس  بيقول الشعب .1

 ) وللكنيسة والعذراء والمالئكة والقديسين

الثالثاء ) تعالوا فلنسجد للثالوث القدوس : أمويني   –االثنين  –تقال باللحن األدام ( االحد * 

  مارين أوأوشت

لالب واالبن والروح السبت ) نسجد  –الجمعة  –الخميس  –تقال باللحن الواطس ( االربعاء * 

 القدس : تين أوأوشت إم إفيوت 

 

  النقط المهمة 

امه الشماس ماسك لفات في الهيكل .. و قد 3و إحنا بنقول أرباع الناقوس، بيلف أبونا و هو بيبّخر 

 الصليب و البشارة ... بعد كده أبونا بيطلع و يبّخر قدام الهيكل على شكل صليب

 هو ليه أبونا بيمسك الشورية و يلّف جوة الهيكل و الشماس يلّف وراه؟

دورة البخور   
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 –و هو يقول الثالث أواشى الصغار (السالمة  مرات   3حول المذبح    أبونا يدور  في أثناء كده:   .2

ب و االنجيل مرددا سرًا مردات رافعا الصلي قدامهاالجتماعات ) و يدور الشماس  –األباء 

 يواشاأل

 

 . يبخر قدام الهيكل على شكل صليببعد كده أبونا بيخرج من الهيكل و   .3

"نعطيك السالم مع غبريال المالك... السالم لك يا ويقول  العذراءناحية بحري أليقونة    – 1

  ممتلئة نعمة الرب معك"

وسادتي اآلباء الرسل وصفوف الشهداء وجميع   المالئكةالسالم لمصاف  يقول  يبخر غربا و* 

  القديسين " 

  "السالم ليوحنا بن زكريا، السالم للكاهن ابن الكاهن"وهو يقول   يوحنا المعمدانقبلي ل * 

 محب البشر الصالح ألنه ترأف علينا وخلصنا"  لمخلصنا"فلنسجد  شرقًا ناحية الهيكل ويقول * 
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ي   األواش

  

  

  

  

  المعاني الروحية   امتى؟   قال ت تب  وشية األ

دائما   باكرع بخور  رف  المرضي

  ) (ماعدا السبوت

  المرضي ليعينهم هللا طوال اليوم  عشان والدهاتطلب الكنيسة  * 

النفسية أو ، سواء الروحية أو واحد من والدهاتؤكد اهتمام الكنيسة بصحة كل  

  الجسدية 

ما ( باكررفع بخور    المسافرين 

السبوت واآلحاد عدا 

  ) واألعياد السيدية

 المسافرين عشان والدهاتطلب الكنيسة  * 

زي   حضنها و إتها مستنية إنهم يرجعواوالدها، اهتمام الكنيسة بسالمة تؤكد   

  األم

  عشيةرفع بخور  *   الراقدين 

 (دائما)

باكر  رفع بخور  * 

  (السبت فقط) 

كان في القبر في باكر  ربنا يسوعألن عشية اليوم تشير الي نهاية العمر ... و * 

 السبت 

>  --(عارفين إننا هنقوم من األموات  تؤكد علي وحدة الكنيسة وخلود أبنائها

  بقى رقاد بس)

و األعياد   باكر اآلحاد  القرابين 

  السيدية 

 في اآلحاد واألعياد السيدية   للكنيسة يقدمون عطاياهم الناسكان * 

فهي  ... وال يهمها التقدمات المادية ن الكنيسة ال تنظر حسب المظهرإتؤكد  

  تطلب من اجل الذين قدموا والذين يريدون أن يقدموا وليس عندهم 

  النقط المهمة 

 * كلمة أوشية يعني صالة أو طلبة

 * األواشي بتتغّير حسب األيام و المناسبات

هي األواشي اللي أبونا بيصليها في رفع 

 بخور، هي هي كل يوم؟

األواشي    
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ت مل األيقونا   حا

 
  يس ُيظهر هيبته او  هى عبارة عن رسم دقيق لقد  يقونة الكنسيةاأل

 بساطته  و وداعته وأو شجاعته أقداسته وعفته 

  األيقونات هو الحامل الخشبي اللي نالقيه قدام الهيكل و و حامل

 عليه أيقونات 

   األيقونات دي ليها ترتيب مَعين و معنى مَعين الكنيسة رّتبته عشان

نفضل شايفين القديسين قدامنا و احنا بنصلي و نحاول نكون  

 شبههم 
 

  األيقونات: 

o  ى  السيد المسيح الفادي علفي الجزء الفوقاني نالقي صورة

 ألن دي أهم صورة و أكتر صورة توضح محبة ربنا لنا  الصليب

o   ألنهم  يوحنا الجبيبو على شماله   العدرا مريمو على يمينه)

 هم بس اللي كانوا معاه وقت الصليب)

o اللي ربنا أسس فيها يوم خميس  تحتها صورة العشاء الرباني

العهد سر اإلفخارستيا (التناول) اللي به نقدر نتحد به لّما 

 نتناول جسده و دمه

o   أعمدة   12التالميذ ال  على يمين و شمال الصورة نالقي)

 الكنيسة)

o (الناحية البحرية): العدرا مريم (الملكة عن  على يمين الهيكل

ارة (لما المالك جبرائيل  يمين الملك) و على اليمين صورة البش

بّشر العدرا) و بعد كده المالك ميخائيل (رئيس المالئكة و من 

 أعلن قيامة السيد المسيح) ثم أيقونات الشهداء و القديسين 

o (الناحية الِقبِلية): صورة القديس يوحنا   على شمال الهيكل

المعمدان (و أحيانًا قبلها صورة تانية للسيد المسيح) ثم  

 شهداء و القديسين أيقونات ال 

  

  

 

  النقط المهمة 

حامل األيقونات قدام الهيكل 

عليه األيقونات بترتيب معّين ... 

العشاء فوق الصليب و صورة 

السري ... و فيه برضه بيض 

 3النعام + السرج و القناديل .. و 

 أبواب للهيكل

هي الصور الكتير اللي حوالين 

 الهيكل دي ليها نرنيب معين؟

حامل األيقونات   
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  الملوكي ألنه بيوصل للمذبح على طول) و اليمين و الشمالأبواب للهيكل: الوسطاني (الرئيسي أو  3فيه  :األبواب 

 

 : بيض النعام †

 من الحاحات الجميلة اللي بنشوفها في كنيستنا : بيض النعام بين الصور  . 1

 البيض عمومًا بيرمز للقيامة و الحياة الجديدة (ألن الكتكوت بيخرج لوحده من البيضة و تبدأ حياته) . 2

ض النعامة تدفن بيضها وتبقي بعيدة عنه ولكن عينها عليه مثال لربنا يسوع  المقصود من النعام ألن عندما تبي . 3

 ألنه تركنا في العالم ولكن عينه علينا دائمًا ويرعانا 
 

  
 : لسرج و القناديلا

 قدام صورة كل قديس فيه قنديل منّور (ألن نور ربنا أشرق في القديس ده)  . 1

  النور الحقيقي طبعًا صورة ربنا مفيش قدامها قنديل ألن هو   . 2
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ت ا   الذكصولوجي

  

  

  

 

زي ما بنقولها في صالة   تفضل يا رب أن تحفظنا (في عشية)بعد األواشي بيقول الشعب  .1

 بيةزي صالة باكر في األجب   في باكر بنقول "فلنسبح مع المالئكة"... أما   النوم

 )مقدمة الذكصولوجيات( / شيري ني تين تي هو إيرو ... والسالم لك قدوس هللابعد كده   .2

 جيد للقديسين وأعياد الكنيسة و هي تما الذكصولوجياتبنقول   .3

باكر "أونياتي  عن  في عشية "اري ابسولسيل"بتبدأ بذكصولوجية العدرا مريم و هي تختلف  †

 و ماريا"انث

 جون يشوبي إنثو إريه سومس إبختام الذكصولوجيات: و بتنتهي  †

 

  النقط المهمة 

لحياة كل قديس) .. أبونا بيمسك الشورية و يبّخر و هو  CVو إحنا بنقول الذكصولوجيات (اللي شبه ال 

 ياخد صلواتهم معاه و هو راجع الهيكلبيلّف حوالين الكنيسة .. ياخد اعترافات سريعة من الشعب و 

 هو أبونا بيعمل إيه و إحنا بنقول الذكصولوجيات؟

 الذكصولوجيات  
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 يدور حول المذبح مرة واحدة   بعد كدهيد بخور   يحطالهيكل  أبونا يدخلفي أثناء كده:  .4

  يبخر بالطريقة اللي أخدناها في الترم األول ينزل ويعطي ثالث أيادي بخور شرقًا ثم   بعد كده .5

 (العدرا و الماليكة و الرسل و القديسين و الشهدا و يوحنا) 

 عند المنجلية لإلنجيلو بعدين   .6

 

و هو بيلف بيحط الصليب  ...  أبونا بيلف في صحن الكنيسة زي الرسمة اللي قدامنابعد كده   .7

  م الناس و يّديهم بركة و يسلم عليهم و يفتقدهم و يصلي عشانه على راس 
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ن  قانون اإليما

  

 

 ن قانون اإليمابعد كده بنقول   †

ويقول   شمعات 3يده اليمني بالصليب و  الهيكل رافعًا    قدام بعد كده أبونا بيقف †

 افنوتي ناي نان 

   عمل الصليب كان نور وحياةشمعات إشارة إلي أن   3للصليب وال أبونامسك  

  و سبب رحمة للعالم كله 

" يقرر لنا رحمته" و " يرحمناتبدا الطلبات وتنتهي ناحية الشرق موجهة هللا لكي " †

الشمال تعني " أي ال ترفضنا وهو ينظر ناحية الشمال الن جهة اسمعنا" أبونا ويقول

" ألن اليمين يرمز لقوة هللا فيحفظنا  احفظناالرفض ... وينظر ناحية اليمين ويقول " 

 ن في يمينه الحصي

   السيد   خالصفي كل الجهات و هو يحمل الصليب إشارة إلي أن  أبوناو يدور

  شمل العالم كله المسيح علي الصليب  

في رفع بخور باكر في صوم نينوي و الصوم الكبير ( ماعدا السبوت واالحاد ) تقرا هنا  

 النبوات ثم الطلبات 

  

 
   

  النقط

 المهمة 

في آخر قانون 

اإليمان، أبونا بيطلب 

رحمة ربنا و خالصه 

 لينا

هو ليه أبونا بعد 

قانون اإليمان 

بيمسك الصليب و 

 شمعات؟ 3

قانون اإليمان   
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ل جي يل + اإلن   أوشية اإلنج

  

  

  

  

يكون الشماس ب  و أوشية اإلنجيلبعد كده أبونا بيقول   .1

 وراه: 

(ألن  الصليب يتقدمه   و (البشارة) حول رأسه  اإلنجيلرافعًا  †

 ) الصليب سبق اإلنجيل المكتوب

 ل المزمور واإلنجيبعد كده الشماس أو أبونا بيقرأ   .2

    أثناء قراءة اإلنجيل الزم كلنا نقف ... و نبقى

بنسمع بمنتهى  ساكتين خالص ... و نبقى  

  االهتمام و الخشوع 
  

  

   

 النقط المهمة 

المفروض نقف بخشوف و سكوت ... 

مرّكزين و إحنا بنصّلي ربنا يّدينا نسمع و  

 المقدس نعمل كالمه 

روض نعمل إيه و اإلنجيل هو إحنا المف

 بيتقري؟

أوشية اإلنجيل + اإلنجيل     
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حاليل و الختام   األواشي و الت

  

  
  

 

 بعد كده أبونا بيقول (حسب الوقت) .1

 )الموضع –اآلباء  –(السالم  الثالث أواشي الصغار †

 أوشية المياه أو الزروع أو األهوية   حسب الوقت من السنة  †

 أوشية االجتماعات  †

  احتياجات أوالدها في يد هللا الصانع الخيرات و ضابط  الكنيسة تهتم أن تضع كل

  الكل

 ...   )خين بي اخريستوس(و   )أبانا الذي (بعد كده  .2

... األول و الثاني سرًا ناحية الشرق ... الثالث ناحية الغرب   تحاليل  3أبونا بيصلي  بعد كده   .3

 (الشعب)

   الحل للشعب للدخول في أسرار الكنيسة المقدسة بتّدي  الكنيسة  

إبه اللي بيحصل بين قراية 

 اإلنجيل و بين ما أبونا بيصرفنا؟

 

  النقط المهمة 

لو فيه وقت أبونا بيصلي األواشي ... بعد كده التحاليل ... بعد 

 كده الختام

األواشي و التحاليل و الختام   
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 " أمين الليلويا ذوكصابتريالشعب يرتل لحن الختام " .4

   ه الذي أعطانا نعمة الوقوف أمامه و في خر صلواتنا نعطي كل المجد للّ آفى

  محضره له كل المجد

 

) أما في باكر أبونا بيدي  امضوا بسالمآخر حاجة: لو في عشية أبونا بيدي الشعي حل إنه ينصرف (

هيبدأ البركة بس (محبة هللا اآلب و نعمة ابنه الوحيد ...) من غير حل االنصراف ألن القداس 
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 القبطي: منهج ثانياً 

 الحروف (الجزء الثاني) و أبانا الذي

 

 
 

  

الحروف  التاني من صنُ ال هانكّمل

 نراجع تاني على رشمالقبطية، و 

 نكّمل... و  المحادثةالصليب ، و كلمات 

 أبانا الذي
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ي قبط   حروف ال

  

  

القبطي  حروف   
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  P  p  بي

  

) پ (   نطقه:   
  Pocta  وسطة پ  بوسطة 

      
 

  R  r  رو

  

 ) ر (   نطقه: 
 Rwmi  رومي  إنسان 
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  C  c  سيما

  
 ) س (   نطقه: 

  Cim  سيم   عشب 

      
 

  T  t  ڤتا

  

 ) ت (   نطقه: 
  T3b  تيب   صباع 
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  v V  إبسيلون

  

 ) أو (و) أو (ي) ڤ (   نطقه: 
 Vmnolo1jia  منولوجيا إ  تسبحة 

 

  F  f  في

  
 ) ف (   نطقه: 

  Fe  في   سماء 
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  X  x  كي

  

 (ك) أو (ش) أو (خ)   نطقه: 
  Xrwm`  إكروم   نار

 

  Y  y  إبسي

  

 ) ابس(   نطقه: 
 Yit  بسيت إ  تسعة 

      
 



 تانية ابتدائي  مدرسة شمامسة مار إفرام السرياني  قبطي 

 22 

 W  w  أوميجا

 

طويلة   ) و (   نطقه:   
 Wmc  مس أو  معمودية 

      

 

  2  @  شاي

  

 ) ش (   نطقه: 
  w@  و ش  رمل
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  4  $  فاي

  

 ) ف (   نطقه: 
  ai$  ي اف  برفع 

      

 

  Q  q  خاي

 

  

 ) خ (   نطقه: 
  Qen  ين خ  في أو ب 
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  H  h  هوري

  
 ) ه (   نطقه: 

  Hwc  هوس   يسّبح 

      
 

  G  g  چنچا

  

 ) چ أو (   ) ج (   نطقه: 
  Gwm  جوم   كتاب 
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  S  s  تشيما

  

 ) تش (   نطقه: 
  Salog  الوج تش  قدم 

      

 

  5  %  تي

  

 ) تي(   نطقه: 
  %  تي   يعطي
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شم الصليب   ر

  

  

  

 اآلب  اسم ب

   االبنو 

 :  القدس الروح و 

    آمين:  واحد إله 

  إم إفيوت  إفران خين 

  إبشيري نيم 

  :إثؤواب  بي إبنيڤمانيم  

  آمين: إن أوأوتأونوتي 

Qen ̀ fran  `m̀fiwt 
nem  `p23ri 
nem  pi`pnevma  `e0ovab : 
Ovnov5  `novwt: 
Am3n    

  

    

 اي إز

نرشم 

الصليب 

 بالقبطي

  رشم الصليب 
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  كلمات للمحادثة

  

  

  

   Qen  ov5ma5  خين أوتيماتي  أهًال 
  ovgai أوجاي  مع السالمة 

  ov2ep ̀hmot إهموت أوشيب  شكراً 
  Qa  pekhwn بيكهونخا  اذنَك بعد 
  Qa  pehwn بيهون خا  اذنِك بعد 

      Nane toovi طوئوي ناني  الخير صباح 
  تصبح على خير 

 سعيدة)  ليلة(

   No4ri `egwrh إيجوره نوفري 

    No4ri 2ai شاي نوفري   سعيد   عيد
  

    

 نتعلم كلمات نتكلم بيها مع بعض 

  كلمات للمحادثة 
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ي نا الذ   أبا

  

  

أن   مستحقيناجعلنا 

   شكرب  نقول 

 إنجوس إن إم إبشاأريتين 

 أوشيب إهموت خين 
Ariten   `nem`p2a  `ngoc  
qen  ov2ep`hmot 

  الذي في  أبانايا 

   السموات

  اتخين  بينيوتچي 

 نيفيؤوي 
Ge peniwt etqen 
nif3ov`i  

  إنچيماريفطووڤو  اسمك ليتقدس 

 بيكران 
Mare4tovbo `nge 
pekran 

تيك   إنجيماريسئي    ملكوتك ليأت 

 ميت أوورو 
Marec̀i 
`nge tekmetovro     

 .  مشيئتكلتكن 

:  السماء في كما 

 . األرضعلى  كذلك

ماريف  بيتي هناك 

  :شوبي

  : اتفي خينإم إفريتي 

 بيكاهي   هيچيننيم  

Petehnak    mare42wp
i    :  ̀m`fr35   qen  `tfe : 

nem  higen  pikahi    :  

    لغدل الذي خبزنا 

 . اليوم ناأعط

  راستي  إنتي بين أويك  

 إمفوأوو  نانمييف 
Penwik   ̀nte  rac5  
m3i4  nan  `mfoov  

  

   

 ا الذي بالقبطي عشان نتعلم أيان

 نصليها كل يوم الصبح و بالليل

  أبانا الذي
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  لنا  أغفرو 

   ناذنوب

  إت إيرون   ني  كاأووه  

 إيڤول نان 
Ovoh   xa  n3 et̀eron 

nan  `ebol     
  أيضا   نحن نغفركما 

  

 .  إلينا مذنبين لل

إن   هونإم إفريتي 

  تينكو ايڤول 

 إنتان إن ني إتي أو أون 

 إيريؤو 

` m̀fr35  
hwn   `ntenxw   `ebol  
`nn3`ete  ovon  `ntan  `er
wov  

إيخون   إمبير إنتينأووه  .  تجربةفي   تدخلناوال 

 إيبيراسموس
Ovoh   
`mperenten   ̀eqovn  
`epiracmoc     :     

ها   ناهمين إيڤول الال  .  الشريرمن  نجنا لكن 

 بي بيتهوؤو 
alla  nahmen  `ebol ha 
pipethwov   

  بي اخريستوسخين    ربنا يسوع المسيحب

 بين تشويس  ايسوس
Qen    Pi`xrictoc   I3cov
c  Pen_soic   

  والقوة   الملك لكألن 

  

.  إلى األبد المجدو 

 آمين. 

تي ميت  تي  ثوك چي 

  نيم تي جوم  أوورو

: شا إينيه بي أوأوونيم  

 آمين

Ge , 0wk te  5metovro  
nem  5gom 
nem  pi`wov   2a  ̀eneh  :  
Am3n   
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 ثالثًا: منهج األلحان

 
 

  

 
  

   

هك ... مردات إنجيل شهر كيهنتعلم 

 و شوية ألحان بالقبطي من القداس
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( تاني أحد أول و  يل كيهك (   مرد إنج

 

  

  

  

  
نعطيك السالم مع غبريال المالك  

قائلين السالم لك يا ممتلئة نعمة الرب  

  معك

تين تي نيمبي شيرى تيسموس نيم  

غبرئيل بي انجيلوس جى شيرى كيه  

  خاريتوميني اوكيريوس ميتاسو 

Ten5 ne ̀mpixereticmoc 
nem jabri3l piajjeloc : 
ge xere ke xaritwmen3 

: `o kvrioc metacov  

له كل  من اجل هذا نمجدك كوالدة اإل 

  سالي الرب عنا ليغفر لنا خطايانا إحين  

اثفي فاي تين تي أوؤونى هوس 

ثيئوطوكوس انسيو نيفين ماتي هو 

ابتشويس اى اهري ايجون انتيف كانين  

  نوفي نان ايفول 

E0be fai ten5`wov ne : 
hwc 0e`otokoc `nc3ov 
niben : ma5ho `ePu 
`e`hr3i ̀gwn : `nte4xa 

nennobi nan ̀ebol 
  

   

  :28:  1نفتكر تحية المالك المبشر جبرائيل للعدرا ... السالم لك يا ممتلئة نعمة (لوقا عن اللحن( 

  بعد اإلنجيل في قداسات شهر كيهك (أول أسبوعين)ال يقبيتقال امتى؟ 

 (أول و تاني أحد) مرد إنجيل كيهك 
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) يل كيهك  )مرد إنج   تالت و رابع أحد

  

  

  

  
ليصابات  أ ستحقاق : مع  انعظمك ب 

نسيبتك : قائلين مباركة انت فى  

  النساء : و مباركة هى ثمرة بطنك 

تين تشيسى إممو خين أوو إم إبشا: نيم  

 ـىچإليصابيت تى سينجينيس : 

إتسماروأوت إنثو خين نى هيومى : إف  

إب أوطاه إنتى تى   ـىچإسماروؤوت إنـ

  ـى چنيـ

Tensici `mmo qen 
ovem̀p2a : nem 

Elicabet tecvjjen3c : 
ge et`cmarwovt ̀n0o qen 
nihiomi : ̀4`cmarwovt ̀nge 

`povtah `nte tenegi  

له كل  من اجل هذا نمجدك كوالدة اإل 

  سالي الرب عنا ليغفر لنا خطايانا إحين  

اثفي فاي تين تي أوؤونى هوس 

ثيئوطوكوس انسيو نيفين ماتي هو 

ابتشويس اى اهري ايجون انتيف كانين  

  نوفي نان ايفول 

E0be fai ten5`wov ne : 
hwc 0e`otokoc `nc3ov 
niben : ma5ho èPu 
`e`hr3i ̀gwn : `nte4xa 

nennobi nan ̀ebol 
  

   

  :و بنفتكر تحية أليصابات للعدرا لّما ارتكض يوحنا الجنين في بطنها ... مباركة انت في عن اللحن

 )42:  1النساء و مباركة هي ثمرة بطنك (لوقا 

  أسبوعين) آخربعد اإلنجيل في قداسات شهر كيهك (ال يقبيتقال امتى؟ 

 ) أحد) تالت و رابع مرد إنجيل كيهك 



 تانية ابتدائي  مدرسة شمامسة مار إفرام السرياني  ألحان 

 33 

م ري لك دمك ا قدس .. و ل سدك الم   نسجد لج

  

  

  

  
 Tenovw2t `mpekcwma  تين أو اوشت امبيك سوما اثؤواب   نسجد لجسدك المقدس 

e0ovab  

 Nem pek̀cno4 etta`i3ovt  نيم بيك اسنوف اتطايوت   و لدمك الكريم 
  

   

  :احنا داخلين نتناول كمان شوية ... واخدين بالنا إن ده جسد حقيقي و دم حقيقيعن اللحن 

  في آخر القداس قبل القسمة أثناء السجوديقال بيتقال امتى؟ 

  نسجد لجسدك المقدس .. و لدمك الكريم 
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اطون  آمين آمين آمين طون ثان

  

 

 

  

  
آمين آمين آمين بموتك يارب نبشر .  

وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى  

  السموات نعترف 

آمين آمين آمين طون صاناطون سو  

كيريى كاطا أنجيلومين : كى تين أجيان  

سو أناصطاصين كى تين أنالي إبسين  

سو إنتيس أورانيس سيه  

  أومولوغومين 

Am3n `am3n `am3n ton 
0anaton cov Kvrie kata 

ajjellomen : ke t3n 
`ajian cov ̀anactacin ke 
t3n `anal398yin cov `nt3c 
ovranic ce ̀omolojomen  

نسبحك نباركك نشكرك يارب وتتضرع  

  إليك يا إلهنا 

سيه إنومين سيه إفلوغومين سيه  

إفخاريستومين كيريى : كى ذى أو 

  ميطاصو أو ثيؤس إيمون 

Ce `enomen ce 
evlojomen ce 

evxarictomen Kvrie : ke 
de`ome0a cov ̀o 0eoc 

`3mwn 
  

   

  :نعلن إيماننا بموت ربنا يسوع على الصليب ثم قيامته و صعوده إلى السماوات. و نسبحه عن اللحن

 ألنه فدانا و نشكره ألنه هياخدنا للسما ... و نطلب منه يغفر خطايانا

  في ختام الرشوماتال يقبيتقال امتى؟ 

  آمين طون ثاناطون آمين آمين 
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ن  الليلويا إي إي إيخو

  

  

  

  
هلليلويا أدخل إلى مذبح هللا أمام  

هللا الذي يبهج شبابي. أعترف لك يا  

هللا الهي بالقيثارة. هلليلويا اذكر يا  

  رب داود وكل دعته. هلليلويا

الليلويا اى إيه إي ايخون شا بيما إن  

ايرشوؤشي انتى افنوتي: ناهرين 

ابهو ام افنوتي فيئتافتي ام 

تاميت آلو: تي نا أوأونه ابونوف انتى 

ناك ايفول افنوتي بانوتي خين أو  

كيثارا: أري افميفئي ابتشويس إن  

دافيد نيم تيف ميت ريم رافش تيرس 

  الليلويا 

=A=l: ei`èi ̀eqovn 2a pima 
`ner2wov2i ̀nte F5 : 

nahren ̀pho ̀mF5 f3`eta45 
`m`povno4 ̀nte tamet`alov : 
5naovwnh nak ̀ebol F5 

panov5 qen ovkv0ara : ̀ari 
`fmev`i ̀ePu `ndavid nem 

te4metrem rav2 t3rc : al  

  

  :في الكتاب  43في الساعة الثالثة (مزمور  42اللحن يتكون من مزمورين: مزمور عن اللحن

الذي يقال في صالة  132المقدس): احكم لي يا رب و انتقم لمظلمتي و المزمور الثاني: مزمور 

 (اذكر يا رب داود و كل دعته) النوم

المزموران يوضحان لنا مدى عشق داود (و كل رجال هللا) لبيت هللا و األلحان و المذبح (التناول) ... و 

 هذه هي روح الصوم الكبير

  بعد تقديم الحمل في أيام الصوم الكبير (ما عدا السبوت و اآلحاد) و أيام صوم يقال بيتقال امتى؟

 نينوى

 الليلويا إي إي إيخون 
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ن ري ي   أوس ب

  

 

 

  

  
  كما كان هكذا يكون 

  من جيل إلى جيل 

  و إلى دهر الدهور امين 

اوس بيرين كي استي استين  

  ي ني آن س چيابوجينيأس 

  كي بانداس طوس ايئوناس

  طون ايئونون امين 

Wcper3n ke ecte ectin 
apo jeneac ic jenean 

ke pantac tovc ̀e`wnac  

twn ̀ewnwn am3n  

  

   

  :بعد ما بنذكر القديسين و الشهداء في المجمع ... و أحبائنا اللي سبقونا على السماء عن اللحن

في الترحيم ... بنقول اللحن ده ... يعني زي ما هما كملوا حياتهم مظبوط و سلمونا اإليمان مظبوط 

.. من جيل إلى و سبقونا على السماء ... احنا كمان هنعمل كده و نحصلهم ... و والدنا هيعملوا كده .

 جيل و إلى دهر الدهور

  بعد الترحيمقال يبيتقال امتى؟ 

  أوس بيرين 
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( ياتو أون يل السنوي (  مرد اإلنج

  

 

 

  

  
ديسي هذا  طوباهم بالحقيقة ق 

سمه  ا اليوم كل واحد و واحد ب

  المسيح حباء  أ 

اؤو نياتو خين او ميثمي ني اثؤواب انتى  

باي ايهوؤو بي اواي بي اواي كاطا بيف  

  ران ني مين راتي انتى بى خريستوس 

`Wovniatov qen ovme0m3i 
ni`e0ovab `nte pai`ehoov 

piovai piovai kata pe4ran 
nimenra5 ̀nte Pìxrictoc  

نا كلنا  اشفعي فينا يا سيدت

له مريم  العذراء والدة اإل السيدة  

  م مخلصنا ليغفر لنا خطايانا أ 

اري ابريسفافين اى ايهري ايجون اوتين  

تشويس انيب تيرن تي ثيؤطوكوس ماريا  

اثماف امبين سوتير: انتيف كانين نوفي  

  نان ايفول 

Ari`precbevin ̀e`hri ̀egwn `w 
tenu `nn3b t3ren 

50eotokoc maria `0mav 
`mpencwt3r : ̀nte4xa 

nennobi nan ̀ebol 
بن والروح القدس  ب و اال مبارك اآل 

  الثالوث الكامل نسجد له و نمجده 

جى اف اسمارووت انجى افيوت نيم  

ابشيري : نيم بي ابنفما اثؤواب: تى  

ترياس اتجيك ايفول تين اؤؤوشت 

  امموس تين تي أو اووناس

Ge ̀4`cmarwovt ̀nge `fiwt 
nem ̀p23ri : nem Pipna e0v 

: 5triac etg3k `ebol 
tenovw2t ̀mmoc ten5`wov 

nac 

  :يا بخت القديسين العظماء اللي سبقونا على الكنيسة المنتصرةعن اللحن 

  بعد اإلنجيل في قداسات األيام السنويال يقبيتقال امتى؟ 

 (أونياتو) مرد اإلنجيل السنوي 
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 https://madraset-elshamamsa.com 

   ،شارع األنصار، الدقي كنيسة السيدة العذراء بالدقي  

 01227761554  

 shamamsaMEF  

 elshamamsa-contactus@madraset 

شمامستنا و  مدرسة شمامسة مار إفرام السرياني بكنيسة العدرا الدقي ... هدفنا تعليم  

شعبنا من مختلف األعمار االستمتاع بصلوات الكنيسة .. بطقسها و لغتها القبطية و  

 .ألحانها 
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